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Cestina 

PRED SITfM 
Pripojeni elektrickeho spoustece a napajeciho 
kabelu (obr. A) 
1. Pi'ipojte kabel elektrickeho spoustece k sicimu

stroji
2. Napajeci kabel zastrcte do zasuvky

Upozorneni! 
Ujistete se, ie napeti stroje (uvedene na typovem stitku 
stroje na zadni strane) souhlasi s napetim ve vasi 
rozvodne siti. 
Udaje mohou byt rozdilne v zavis/osti na jednotlivych 
statech. 

Vypinac / osvetleni pi'istroje (obr. B) 
Zapnete vypinac do polohy on (1) 
Tento vypinac zapina napajeni pi'istroje a jeho 
osvetleni 
Stroj nesije bez zapnuti vypinace / osvetleni 

Elektricky spoustec pedalovy (obr. C) 
Cim vic spoustec stlacite nohou, tim stroj sije 
rychleji 

Ski'inka na pi'islusenstvi (obr. D) 
Vyjmutim ski'inky na pi'islusenstvi ze stroje zmenite 
jej na stroj s volnym ramenem. 

1.Vysunte ski'inku smerem doleva, cimz vam
vznikne volne rameno.

To vam umozni jednodussi siti v nedostupnych 
mistech jako je rukav, nohavice apod .. 
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Slovensky 

PRED SITfM 
Pripojenie elektrickeho spust'aca a napajacieho 
kabla (fig. A) 
1. Pripojte kabel elektrikeho. spüst'aca k sijaciemu

stroju.
2. Napajaci kabel zastrcte do zasuvky

Upozornenie! 
Presvedcte sa ci napätie stroja (uvedene na typovom 
stitku stroja na zadnej strane) suhlasi s napätim vo 
Vasom rozvode. 
Udaje moiu byt' rozdielne v zavis/osti od krajiny 
pouiitia. 

Vypinac / Osvetlenie stroja (obr.B) 
Zapnite vypinac do polohy ON (1) 
Tento vypinac zapina napajanie stroja a jeho 
osvetlenie. 
Tento stroj nesije bez zapnuteho Vypinaca / 
Osvetlenia. 

Elektricky spust'ac (obr.C) 
Cim viac je spüst'ac stlacany nohov, tym stroj sije 
rychlejsie 

Skrinka na prislusenstvo (obr.D) 
Vybratim skrinky na prislusenstvo zo stroja, 
zmenite tento na stroj s vol'nym ramenom. 

1 .Vysunte skrinku smerom do l'ava, cim Vam 
vznikne vol'ne rameno. 

Toto Vam umozni jednoduchsie sit' v nedostupnych 
miestach ako je rukav, nohavice, blüzka a podobne. 
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Cestina 

Vytazeni spodni nite 

1. Jednou rukou podrzte nit prochazejicf jehlou a
druhou otacejte rucnim koleckem smerem k
sobe, tak aby se jehla posouvala smerem dolu a
zpet do nejvyssf polohy. (obr.A)

2. Lehce vytahnete horni nit, cimz dosahnete
vytazeni spodni nite nad sici desku. (obr.B)

3. Vytahnete obe nite asi 15 cm. a vlozte je pod
patku. (Obr.C)

Magyar 

Az also szal felhuzasa felemelt varr6talpnal. 

1. Egyik kezzel tartsuk lazan az atfüzött
felsöszalat, es a masik kezzel forditsuk a
kezikereket, hogy a tü lefele mozduljon es ujra
visszajöjjön a legmagasabb allasaba. (A)

2. Huzza lassan a felsöszalat es huzza ki a
tülapon keresztül felbukkan6 als6szalat. (B)

3. Huzza a ket szalat egyszerre, es hagyja a
cernat kb.15 cm hosszura.
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Slovensky 

Vytiahnutie spodnej nite. 

1. Jenou rukou uchopte nit' prechadzajucu cez ihlu
a druhou otacajte rucnym kolieskom smerom
k sebe, tak aby sa ihla posuvala smerom dole a
spät' do najvyssej polohy. (obr.A)

2. Potiahnite pomaly nit', cfm vytiahnete aj spodnu
nit' nad stehovu dosku. (obr.B)

3. Vytiahnite obe nite a pretiahnite ich pod pätku
v dl'zke asi 15cm . (obr.C)

Polski 

Wyci�ganie dolnej nici 

1. Jednq r�kq przytrzymaj nie z igty, drugq r�kq
przekr�cie koto nap�dowe w kierunku do siebie,
tak igla obnii:yta si�. a nast�pnie powr6cita do
najwyi:szego potoi:enia. (rys. A)

2. Powoli ciqgnij g6rnq nie, a nast�pnie chwye nie z
b�benka, kt6ra wyjdzie ze szczeliny w ptytces
ciegowej. (rys. B)

3. Obie nici pociqgnij razem, umiese je pod stopkq
dociskowq, zostawiajqc 15 cm zapasu. (rys. C)











Magyar 

A szalfeszesseg beallftasa 

Az anyagszel akkor szep, ha a szalfeszesseg 
megfelelö es mindket szal ( als6-es felsöszal) az 
anyag közepen vannak athurkolva. 

Varras utan ellenörizze, hogy az als6- es felsöszal 
egyenlö-e. lgazitson a szalfeszessegen a felsöszal 
feszesseget szabalyz6 gomb fordftasaval. 

a.: A szalfaszessegek egyenlöek. A szalak az 
anyag közepen hurkol6dnak. 

b.: A felsö szal tul feszes. A felsöszal az anyag 
felszfnen fekszik. lgazftson a szalfeszessegen 
ugy, hogy a gombot egy kisebb szamra fordftja. 

c.: A felsöszal tul laza. A felsöszal az anyag 
hatoldalan fekszik. lgazftson a szalfeszessegen 
ugy, hogy a gombot egy nagyobb szamra 
fordftja. 

Varr6talpcsere 

1. A kezikerek forgatasaval fordftsa a tüt a
legmagasabb allasba. Tegye a varr6talp emelöt
közepsö allasba.

2. Emelje fel a varr6talp kiold6 kart, es vegye le a
talpat. (A-1)

3. Tegye a kfvant varr6talpat a tülapra a talptart6
ala. Engedje le a varr6talp emelöt ugy, hogy a
talp raakadjon a talptart6ra. (A-2)

Polski 

Regulacja napr�zenia nici 

Prawid/owy szew powstaje wtedy, kiedy napr�zenie jest 
dobrze wywazone, a obie nici (g6rna i dolna) la,cza. si� 
razem w srodku tkaniny. 
Po skonczeniu szycia sprawdz, czy g6rna i dolna nie sa. 
jednakowe. 
Za pomoca. regulatora napr�zenia g6rnej nici ustaw 
napr�zenie nici. 

a: Napr�zenia nici sa. r6wne. Obie nici krzyzuja, si� w 
srodku tkaniny. 

b: Napr�zenie g6rnej nici jest zbyt mocne. G6rna 
nie lezy plasko na wierzchniej stronie tkaniny. 
Popraw napr�zenie przestawiaja,c regulator na nizsza. 
wartose. 

c: Napr�zenie g6rnej nici jest zbyt stabe: G6rna nie 
lezy plasko na spodniej stronie tkaniny. Popraw 
napr�zenie przestawiaja,c regulator na wyzsza. 
wartose. 

Zmiana stopki 

1. Za pomoca. kola nap�dowego ustaw igl� w
najwyzszej pozycji. Ustaw dzwigni� stopki
dociskowej w pozycji srodkowej.

2. Nacisnij dzwigni� zwalniaja,ca. i zdejmij stopk�. (rys.
A-1)

3. Po/6:z za,dana. stopk� na plytce sciegowej. Obniz
dzwigni� stopki dociskowei, tak aby stopka
zatrzasn�la si�. (rys. A-2)
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cestina 

Vymena jehly (obr. A) 

1. Pootocenfm rucnfho kolecka dejte jehlu do hornf
polohy.
Sroubovakem na sicf desku povolte sroub na
drzaku jehly.
Vyndejte jehlu ven (obr. A-1)

2. Vlozte novou jehlu plochou castf smerem od 
sebe.
Zatlacte ji do drzaku jehly nadoraz.
Zasroubujte sroubek na drzaku jehly (obr. A-2)

Magyar 

Tücsere (A) 

1. A kezikerek megfelelö iranyu mozgatasaval
emelje a tüt a legmagasabb allasba. Lazftsa
meg a tüszorft6 csavart a tülap csavarhuz6javal.
Vegye ki a tüt. (A-1)

2. lllessze ba az uj tüt ugy, hogy a lapos oldala
hatrafele legyen. Tolja fel a tüt ütközesig.
Csavarhuz6val huzza erösen meg a tüszorft6
csavart. (A-2)

Slovensky 

Vymena ihly (obr.A) 

1. Pootocenfm rucneho kolieska dajte ihlu do
najvyssej polohy.
Skrutkovacom na stehovu dosku povol'te skrutku
na drziaku ihly.
Vyberte ihlu von. (obr.A-1)

2. Vlozte novu ihlu plochou cast'ou smerom od
seba.
Zatlacte ju do drziaka ihly na doraz.
Zatiahnite skrutku na drziaku ihly (obr.A-2)

Polski 

Zmiana igly {rys. A) 
1. Za pomoca. kola nap�dowego ustaw igl� w

najwyzszej pozycji.
Za pomoca. srubokr�ta do plytki igly odkr�6 srub�
mocuja,ca. igl�.
Wyjmij igl�. (rys. A-1)

2. Za/6z nowa, igl� p/aska, strona. do ty/u.
Wepchnij igl� maksymalnie do kor'lca.
Srubokr�tem dokr�6 mocno srub� mocuja,ca,.
(Rys. A-2)
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Za wady maszyny, Producent ,Gwarant i Sprzedawca nie uznaje przyczyn:

• Zrywanie nici, pętelkowanie  lub głośna praca ponieważ może to być wynikiem błędnej
obsługi maszyny lub subiektywne odczucie.
• Zła jakość, szerokość ściegu, nie satysfakcjonująca lub nie prawidłowa praca maszyny, 
która może być spowodowana przez złe ustawienie paramentów maszyny lub nie znajomość 
obsługi lub brakiem zapoznania się z instrukcja obsługi.
• Złe lub nieprawidłowe ustawienie naprężenie górnej i dolnej nitki ,nieprawidłowa praca
chwytacza oraz maszyny spowodowana złym ustawieniem i regulacją maszyny, do której
prawidłowej regulacji jest zobowiązany klient, który używa maszynę.
• Nieprawidłowe wyświetlanie haftu ,wzoru i rodzaju ściegów lub innych parametrów na
ekranie elektronicznym maszyny lub wyświetlaczu,który może być spowodowany spadkiem
napięcia,uszkodzonym bezpiecznikiem ,innymi przypadkami zewnętrznymi.
• Kupującemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny lub wymiany produktu na nowy,
wolny od wad,jeżeli:
- W okresie gwarancji wykonano 5 napraw tej samej, istotnej wa y produktu, a produkt nadal
wykazuje wadę.
- Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe. Wymianie podlega tylko ta
część składowa produktu, w której wystąpiła wada.
• Sprzęt zwracany do wymiany musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych.
Jednocześnie Konsument, który zakupił maszynę ponosi odpowiedzialność z Ustawy z
dn.30.05.2014 o prawach konsumenta.
W przypadku gdy nabywcą produktów jest klient nie będący konsumentem strony wyłączają
odpowiedzialność z tytułu rękojmi (Podstawa prawna art.558 par.1 K.C oraz art.22/1 K.C).
Przed uruchomieniem maszyny konsument musi się zapoznać z instrukcją obsługi.
Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny zaleca się wykonanie testu na danym
materiale. Nie każdy materiał z uwagi na jego grubość, jakość, rozciągliwość nadaje się
do szycia na tej maszynie.

ZALECA SIĘ WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH 
MASZYNY PRZYNAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY W AUTORYZOWANYM SERWISIE




